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  وحشر لسليمان ؟ نقرأ ونأخذ فوائدها ....
َحتى ِإَذا َأتـَْوا َعَلى َواِد النْمِل قَاَلْت َنْمَلٌة يَا َأيـَها النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال  قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  ].18))[النمل:َيْحِطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن 
] وعلى هذا 18 - 17))[النمل:َوُحِشَر * َحتى ِإَذا  سبق وهو قوله: (( ملاغاية )) هذه َحتى ِإَذا َأتـَْوا  (( قوله:

فيكون يف الكالم حذفًا تقديره: وساروا حىت إذا أتوا. فبعد أن مجع اجلنود ووزعوا فُرد أوهلم إىل آخرهم ونّظموا 
  ساروا.

  ] أتوا أي: سليمان وجنوده أي: مّروا.18))[النمل:النْمِل  َحتى ِإَذا َأتـَْوا َعَلى َوادِ  ((
] ظاهر الكالم أن هذا الوادي معروٌف ذا اللقب، أنه يسمى: واد 18))[النمل:َعَلى َواِد النْمِل  قوله: ((

  النمل.
فيه منل، وليس  وحيتمل لكنه خالف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديًا فيه منٌل. يعين: حىت إذا أتوا على وادٍ 

معروفاً ذا اللقب بأنه واد النمل، ولكن األوىل األخذ بظاهر اللفظ وهو أن يكون هذا الوادي معروفاً بكثرة منله، 
أن النبي وأنه يلّقب ذا اللقب لكثرته، والنمل معروف وهو من احليوانات اليت ُي عن قتلها كما يف السنن: ( 

 ُه َعَلْيِه َوَسلى اللالنملة ) وذكر منها: ( َم نهى عن قتل أربٍع من الدواب َصل.(   

ويف الصحيح أيضًا يف أحد األنبياء عليهم الصالة والسالم أنه قرصته منلة فأمر بقرية النمل كلها فُأحرقت، فعاتبه 
  اهللا على ذلك وقال: هّال منلًة واحدة؟ 

نفعها وما يضّرها، على حسب ما رُكب من هداية، هذا النمل من مجلة املخلوقات اليت تعرف را وتعرف ما ي
َفَمْن رَبُكَما يَا ُموَسى * قَاَل رَبـَنا الِذي َأْعَطى ُكل  وقد قال موسى َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم لفرعون ملا قال: ((

ق به، كل شيء من احليوان ] أعطى كل شيٍء خلقه أي: اخللق الالئ50 -  49))[طه:َشْيٍء َخْلَقُه ثُم َهَدى 
  وغريه له خلٌق يليق به أعطاه اهللا، مث هداه هدى هذا اخللق أيضاً ملا تقوم به مصاحله.

              َأتـَْوا َعَلى َوادِ  فهذه النمل من مجلة املخلوقات اليت أعطاها اهللا تبارك وتعاىل خلقها وهداها، ((
" خالف، وال دليل ال على الطائف وال على الشام، واألقرب  الشاموهو بالطائف أو ب] " 18))[النمل:النْمِل 

  أنه يف الشام ومع ذلك ال جنزم به؛ ألن مقر سليمان عليه الصالة والسالم كان يف الشام، ومع هذا ما جنزم به.
  وتعيني املكان هل هو من األمور اليت ال بد منها يف القصة؟

  مكان كان من األرض. ال؛ ألن املقصود االعتبار مبا جرى يف أي
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بكرب الذئب يعين: صارت  ة" أيضًا ما لنا وهلذا، بعضهم يقول: منله كبار، النمل نمله صغاٌر أو كباروقال: " 
نمل محري! هذا ما هو صحيح، بل النمل هو املعروف يف لغة العرب، وكل من فّسر شيئًا من القرآن خبالف ما ال

ن دليل، وإال فريد عليه؛ ألن معنا أصٌل أصيل يف تفسري القرآن وهو قوله تقتضيه اللغة العربية فإنه ال بد له م
] فمن زعم أن شيئًا من القرآن على خالف هذا اللسان العريب 195))[الشعراء:بِِلَساٍن َعَرِبي ُمِبيٍن  تعاىل: ((

  املبني فعليه الدليل.
  وأنه كرب الذئاب، فهذا ال دليل عليه.على هذا نقول: النمل هو النمل املعروف، وأما القول بأنه كبار 

  ؟..... :الطالب
  ال ال، النمل املعروف هذا. الشيخ:
(( قَاَلْت َنْمَلٌة )) ملكة النمل وقد رأت )) " َحتى ِإَذا َأتـَْوا  )) ((ِإذَا  )) هذا جواب ((قَاَلْت َنْمَلٌة  قال: ((

  ".] إلى آخره 18ِكَنُكْم ... ))[النمل:جند سليمان (( يَا َأيـَها النْمُل اْدُخُلوا َمَسا 
  ". ملكة النمل وقد رأت جند سليمان)) يقول: " قَاَلْت َنْمَلٌة  قال: ((

أما قوله: وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، اهللا أعلم أا رأته أو أحّسته، قد يكون إحساسًا بدون نظر، وقد 
  سليمان جبنوده إليهم.يكون نظراً، إمنا على كل حال هي أدركت قربه ووصول 

"  ملكة النمل] منلة منّكر، وظاهر كالم املفّسر أا معرّفة؛ ألنه قال: " 18))[النمل:قَاَلْت َنْمَلٌة  وقوله تعاىل: ((
وهذا يقتضي أن يكون التعبري: قالت النملة. يعين: النملة املعهودة وهي امللكة، وملا مل يكن التعبري بقوله: قالت 

ى أن القائل ال يتعني أن يكون ملكة النمل وإمنا هي منلة من النمل، وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو النملة. دل عل
وال يلزم أن يكون هذا الصائح هو األمري أو  وإال ال؟ أقبل جنٌد على طائفة من الناس ورآه واحٌد منهم يصيح م

  امللك.
ا النمل وال يلزم أن تكون امللكة؛ ألن مثل هذه األحوال وهلذا الصحيح إبقاء القرآن على ظاهره، وأا منلة من هذ

  أي واحد يشعر من الطائفة املوجودة يشعر باخلوف يصيح م وينذر.. أنا النذير العريان.
  )) إذاً: الصواب أن نقول: قالت منلة من النمل وال نعّينها بأا امللكة.قَاَلْت َنْمَلٌة  ((

  ؟ ...يتعّني أيضاً أن يكون لفظ رؤية أو جيوز أن يكون إحساس" هل  وقد رأت جند سليمانطيب. " 
  ....إن رأت .... :الطالب
جيوز أيضاً باإلحساس والسمع؟ ميكن هذا، وحينئذ نسأل:  أونعم. لكن الرؤية هل يتعني اإلدراك بالرؤية؟  الشيخ:

  هل للنمل أعني؟
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  نعم. هلا إشعار، هلا قرون. :الطالب
إىل دراسة علم األحياء، إمنا هي قد رأيت كالم يقول: إن النمل أنه بإذن اهللا إذا نشأ هذه أيضًا حتتاج  الشيخ:

بساط مثل هذا  ا شيٌء أنا شاهدته بعيين، كان يففإنه يفرز أشياء متشي النمالت األخرى على رائحتها، وهذ
يرجع. يعين: ميشي مستطيل  البساط بس كبري، املهم أنه من هذا النوع، وكان النمل هذا ميشي ويأيت على زاوية مث

  ويأيت على الزاوية ويرجع. كل النمل على هذا.
، لو كان على تراب فالذي على الرتاب يبّني أثر النمل ...خيتصر، فأنا تعجبت كيف يعرف  .....يعين: ما يروح 

  وميشي بعضه مع بعض، لكن هذا ليس على الرتاب.
ون له رائحة، ومتشي بقية النمل عليه، وهذا من آيات اهللا ولكن بعد أن قرأت هذا عنه عرفت أنه إذا مشى يك

  ].50))[طه:َأْعَطى ُكل َشْيٍء َخْلَقُه ثُم َهَدى  سبحانه وتعاىل، هذا معىن قوله: ((
  على كل حال: الذي يلزمنا من هذه اآلية الكرمية أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغريها.

          َها النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال َيْحِطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال قَاَلْت َنْمَلٌة يَا َأيـ  يقول: ((
  ].18))[النمل:َيْشُعُروَن 

يراً، وغري ذلك مما ميكن أن ندركه إن شاء اهللا بعد ز اء وأمرًا وإرشادًا وحتذيرًا وتعانظر هذه اجلملة تضمنت ند
  الكالم بالتفصيل.

الغرض منه التنبيه.   ] هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير اجلملة بالنداء 18))[النمل:َأيـَها النْمُل  يَا ((
  يعين: إذا قلت: افعل أو يا فالن افعل األخرية أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيهه.

)) ألنه لو قالت: يا منُل. َأيـَها النْمُل يَا  ] نداء بعيد، مصّدر بتنبيه ((18))[النمل:يَا َأيـَها النْمُل  مث قوهلا: ((
فقد خيفى ألنكم ترون اإلنسان أول ما يكلمك قد خيفى أول اجلملة، إذا جاء بشيٍء ينّبه قبل الدخول يف 

ما يفوت اإلنسان من املقصود شيء.. ال يفوت السامع من املقصود شيٌء هي قالت: يا صار املوضوع املقصود، 
  يا منل.  أيها النمل ومل تقل:

  )).يَا َأيـَها النْمُل  مث إن نداء البعيد أيضاً يدل على أا صوتت لصوٍت مسعه الكل ((
)) هذا أمر واملراد به اإلرشاد، ويف تعيني املساكن وهي املالجئ، هذه مثل صفارات اإلنذار اْدُخُلوا  ويف قوهلا: ((

     وح؟ ال. للمالجئ، وهي أيضًا أرشدم إىل مالجئهمعند الناس إذا صّفرت صفارة اإلنذار أين يذهبون للسط
  )).اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم  ((
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   مث فيه أيضًا إشارة إىل أن هذه املساكن كما أا أكنان يكنت ا اإلنسان، فهي أيضًا حصون حيرتز ا اإلنسان
  ].26 -  25رسالت:))[املَأَلْم َنْجَعِل اَألْرَض ِكَفاتًا * َأْحَياًء َوَأْمَواتًا  ((

  )) اإلضافة هنا على تقدير الالم أو على تقدير من؟َمَساِكَنُكْم  ويف قوهلا: ((
  الالم مساكن لكم. :الطالب
نعم. على تقدير الم ال من وال يف؛ ألن اإلضافة تكون على تقدير من إذا كان املضاف من جنس  الشيخ:

ير يف إذا كان املضاف إليه ظرفًا للمضاف، كما يف املضاف إليه كخامت حديد، وباب خشب. وتكون على تقد
  ] أي: مكٌر يف الليل.33))[سبأ:َبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر  قوله تعاىل: ((

وتكون على تقدير الالم وهي الغالب واألكثر، وهنا على تقدير الالم، والالم املقّدرة باإلضافة هنا هي 
  لالختصاص أو للملك؟

  ..... للملك، :الطالب
بالنسبة لنا لالختصاص، لكن بالنسبة هلن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، أن كل واحدة منهن  الشيخ:

  تعرف بيتها وأنه ما أحد يدخل عليها.
  ما متلكه. :الطالب
  سدله.متلكه، إن كان يعرفن عقد بيع ميكن يدخل أيضاً  الشيخ:

  )) هذا التحذير، الشاهد هو التحذير. ُه ال َيْحِطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنودُ  ((
)) يعين كأن قائًال اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم  " واجلملة هذه كالتعليل ألمر يف قوهلا: (( (( ال َيْحِطَمنُكْم )) يكسرنكم" 

قالت: يقول: ملاذا؟ ال حيطمنكم سليمان، فاجلملة تعليل وهي حتذير.. تعليٌل وحتذير، هذا من بالغتها أيضًا ما 
  ادخلوا مساكنكم وبس، عّينت احملذر منه وهو: ال حيطمنكم سليمان.

  مث أتت ذه اجلملة الشديدة الوقف ما قالت: ال يطأنكم، قالت: ال حيطمنكم. أيها أشد وقعاً؟
  األخرية. :الطالب
ادئ بالنسبة لكلمة األخرية أشد؛ ألن الوطء قد يلزم منه الكسر واإلتالف وقد ال يلزم، مث هو الوطء ه الشيخ:

  التحطيم.
وهل املقام يقتضي هذا أن يأيت بالعبارة الغليظة؟ نعم؛ ألن املقام مقام حتذير وبسرعة إذا مل يفعلن هذا بسرعة 

  )).اْدُخُلوا  )) وقالت: ((ال َيْحِطَمنُكْم  وهنا قالت: (( محيّطمون، قال: ال َحيِْطَمنكُ  فإم
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م بامليم هذا ال يكون إال للعاقل؛ ألن غري العاقل يؤّنث: ادخلن مساكنكم، وال والتعبري بادخلوا وال حيطمنك
  )) تنزيالً هلن منزلة العاقل.ال َيْحِطَمنُكْم  ))، و((اْدُخُلوا  حيطمنكن. ولكنها هي قالت: ((

  ختصاص.أو يقال ُهن بالنسبة لبعضهن عقالء مثل ما قلن إن املساكن بالنسبة لبعضهن ملك وبالنسبة لنا ا
)) وهذا التعبري يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهن وهو كذلك، ال َيْحِطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه  ((

)) ما قالت: وجنده؛ ألن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثالثة أصناف من اجلنود ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه  وقوله: ((
  هم: اإلنس، واجلن، والطري. كما سبق.

)) هذا اعتذار لسليمان وجنوده أم مل يتقصدوا أن حيطموكم، ولكن بغري شعوٍر َوُهْم ال َيْشُعُروَن  وقوله: ((
منهم؛ ألنكم كما تعرفون اجلنود واجليش العظيم الواسع وهذه منل صغار، ميكن حيطمه وهو ما شعر، مث إن 

  ن بعض فيما إذا وجدوا جحر منٍل مثًال.الغالب أن مثل هذا اجلند الكثري ما يستطيع أن ينكف بعضه ع
  ].18))[النمل:َوُهْم ال َيْشُعُروَن  فهذا معىن قوهلا: ((

يعين لو قال قائل: كيف وهم ال يشعرون؟ هل هم ميشون بغري هدًى؟ نقول: ال. ميشون دى، لكن من املعروف 
  الغالب أم ال يشعرون ا.أننا إذا قارنا بني هذا اجلند العظيم الواسع وبني صغر هذه النمل فإن 

فهذه اجلمل البليغة العظيمة من هذا املخلوق الذي ليس يف أعني الناس شيئًا وهو من أصغر املخلوقات، ماذا 
يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل، وأن ما هو أعظم من هذه املخلوقات النمل هو أعظم 

  من أعطى الصغرية هذا اإلعطاء وهداه هذه اهلداية فالكبري أحوج إىل اهلداية  منها أيضاً يف مثل هذه األمور؛ ألن
  )). فتبسم ضاحكا من قولها  من ذلك، وعنده من العلم ما عنده، يقول: ((

  ".أين اخلطاب خبطام؟ نـُزل النمل منزلة العقالء في الخطاب بخطابهم" 
  )).ا النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم قَاَلْت َنْمَلٌة يَا َأيـهَ  قوهلا يف (( :الطالب
)) ألن امليم هذه جلماعة العقالء، والواو أيضاً ال َيْحِطَمنُكْم  ))، و((َمَساِكَنُكْم  ))، و((اْدُخُلوا  (( الشيخ:

 جلماعة العقالء، فلذلك خوطبوا خبطاب العقالء مثلما قلنا: إما ألن بعضهم مع بعٍض عاقل أو أنه ملا كان هذا
   اخلطاب يُفهم ويُعمل به صارت كأا ختاطب العقالء.

  )) يعين: كسر، والنمل حيوانات طرية أو حشرات طرية.ال َيْحِطَمنُكْم  هي عّربت (( :الطالب
ال ال، ليس املراد بالكسر يكسر عضو فقط، املراد بالكسر اإلهالك على سبيل التحطيم. يعين مثًال  الشيخ:

  طعت ومتزقت هذا تكّسر، ليس معناه أنه تنكسر رجله وتبقى معّلقة مثالً ا ال.النملة إذا وطئتها تق
  )) ال يهلكنكم؟ال َيْحِطَمنُكْم  (( :الطالب
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    ] هذا التحطيم أبلغ.5))[اهلمزة:َوَما َأْدرَاَك َما اْلُحَطَمُة  ال ال، احلطام أبلغ أشد يف احلذر (( الشيخ:
  ." ان ابتداًء (( َضاِحًكا )) انتهاًء (( ِمْن قـَْوِلَها ))(( فـََتَبسَم )) سليم"   قال:

  يقولون: إن الضحك ثالثة أنواع: ابتدائي، ووسط، وانتهائي.
  االبتداء: التبّسم.

  والوسط: الضحك.
  واملنتهى: القهقهة.

م، والضحك والقهقهة ما تليق باإلنسان العاقل الرزين، والتبّسم هو أكثر ضحك األنبياء عليهم الصالة والسال
  يكون من األنبياء أحياناً، فهنا تبّسم ضاحكاً.

املؤلف رمحه اهللا يرى: أن سليمان َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم كان له مرحلتان يف هذا الضحك: األوىل التبّسم، والثانية 
. يعين معناه أنه الضحك. فابتدأ بالتبّسم وانتهى بالضحك، وحيتمل أن يكون تبّسم ضاحكًا أنه ضحك متبسماً 

  ما ظهر له صوت ولكنه تبّسم تبسماً، واهللا أعلم.
مبّينة للنوع يعين: أن ضحكه كان تبّسماً.على كل حال مؤكدة أو وعلى هذا التقدير يكون ضاحكًا هذه حال 

   هذه املسألة ال يضر لو كان ضحك.. ابتدأ بالتبّسم وأى بالضحك.
  الفرق بينها؟ :الطالب
  رق التبّسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقهة.هذا الف الشيخ:
  الفرق بني القهقهة والضحك. :الطالب
  القهقهة هذه تكرر الصوت، كركر كما يقول العامة. الشيخ:
   .....والضحك  :الطالب
 ايش ب قوهلا تبّسم، هذا التبّسم )) من بيانية والبيانية للتعليل يعين: بسبَضاِحًكا ِمْن قـَْوِلَها  يقول: (( الشيخ:

  مصدره؟ تبّسم من قوهلا .. من حتذيرها .. من اعتذارها .. من إرشادها .. من فصاحتها.. من أين؟
  من مجيع هذه. :الطالب
تتكلم ذا الكالم البليغ وذه السرعة ما  اول؛ ألنه يف احلقيقة حمل عجب، أمن كل ما يتضمنه هذا الق الشيخ:

حمل ضحك، مث أيضًا حمل ضحك ما هو من القول فقط من مغزى بال شك العناصر وتزيّن، هذا  راحت جتيب
] مغزى هذا القول 19))[النمل:َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك  هذا القول، وهلذا جعله من نعمة اهللا وقال: ((

عظمة جنوده، هذا ال شك أنه من نعمة هو كون سليمان عليه الصالة والسالم تعرتف حىت احلشرات بعظمته و 
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اهللا عليه، فهذا التبّسم من القول من مضمونه وداللته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة اهللا تبارك وتعاىل 
  على سليمان.

  
ل حملته إليه وقد سمعه من ثالثة أميا" َضاِحًكا ِمْن قـَْوِهلَا تبّسم ]19))[النمل: فـََتَبسَم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِلَها ((

  ". الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السير
  جاء ذا؟أين من "  وقد سمعه من ثالثة أمياليقول: " 
  : أخبار إسرائيلية.الطالب
على ماذا يدل؟ على  ]18))[النمل:َأتـَْوا َعَلى َواِد النْمِل َحتى ِإَذا  ((أخبار إسرائيلية، بل إن القرآن  الشيخ:

م وصلوا إليه، غاية ما هنالك أذا التحذير دخلنا يف املسألة. يعين: ما بينهم  م على طولأ ملا ُحّذر النمل
ميال، وال دليل وبني أن يطئوا هذا النمل إال دخول النمل مساكنهم، وهذا ال يقتضي أن يكون بينه وبينهم ثالثة أ

  على ذلك وإمنا يقال: إنه مسعه من قرب، وهل مسعه غريه من جنوده؟
  ....ال يعرف  :الطالب
تعليم اليدل على أن هذا  ]16))[النمل:ُعلْمَنا َمنِطَق الطْيِر  ((الظاهر أنه ما عرفوا وال مسعوه؛ ألن قوله:  الشيخ:

الم، وليس كما يزعم بعض العامة، بعض العامة يقولون: أن أول  نطق احليوانات خاٌص بسليمان عليه الصالة والس
كل شيء يتكلم، يقولون الناس: أن كل شيء يتكلم، وجييبون قصص على هذا، هذا ليس صحيح، ما هنا كالم 

 فهذا ال معلوم إال يف األمم فيما بينها، وأما إن اإلنس مثًال يعلمون كالم اجلن، أو مثًال يعلمون كالم احلشرات،
إال بدليل. إذا وجد دليل عن املعصوم فهذا صحيح مثلما أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن الذئب الذي 

  صاحبها، وقالت له: إنا مل ُخنلق هلذا. ركبهاتكلم، وأخرب أيضاً عن البقرة اليت 
جنٍس ال يفهم لغة  املهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإال فاألصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل

   اآلخر.
ِإنا َسخْرنَا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبْحَن بِاْلَعِشي  *َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُوَد َذا األَْيِد ِإنُه َأواٌب  ((يقول تعاىل:  :الطالب

َر َمْحُشورًَة ُكل َلُه َأواٌب * َواِإلْشَراِق    الطري األّواب له خاضعة. طيب. إذا كان ]19 - 17[ص:))َوالطيـْ
  كٌل له ملن؟  الشيخ:
  أي: لداود. :الطالب
  أو هللا. الشيخ:
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  ما هو األقرب لداود؟ :الطالب
  ال. ما هو على كل حال، املسألة حتتاج إىل قراءته، حىت قراءته ما هي مضبوطة على ما قرأت أنت. الشيخ:
* ِإنا َسخْرنَا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبْحَن بِاْلَعِشي َواِإلْشَراِق  *نُه َأواٌب َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُوَد َذا األَْيِد إِ  (( :الطالب

َر َمْحُشورًَة ُكل َلُه َأواٌب    .]19 -  17[ص:))َوالطيـْ
    ....ما أدري ما ضبطت اآلية الشيخ:
  )).َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي َأنـَْعْمَت َعَلي  )) أهلمين ((ي فـََتَبسَم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِلَها َوقَاَل َرب َأْوزِْعنِ  ((يقول: 

))  هذه مناداة، حذفت منه ياء النداء وأصله: يا رب. وُحذفت الياء املضاف إليها للتخفيف وإال َوقَاَل َرب ((
  أصلها ريب بالياء.ودائماً يأيت الدعاء حبذف ياء النداء، ملاذا؟

  للتخفيف. :الطالب
  ملاذا يأيت الدعاء دائماً حبذف حرف النداء؟ لشيخ:ا

  ياء النداء؛ للتربك. :الطالب
ابتداء بذكر اسم اهللا وعناية باملقصود وهو اهللا سبحانه وتعاىل، رّب يبتدئ به قبل كل شيء، وكأن  الشيخ:

  يف دعائه ما يبدر منه إال اسم اهللا سبحانه وتعاىل.اإلنسان لشدة شوقه لربه 
ما )) أوزعين من حيث اإلعراب يقال: فعل أمر، لكن النحويون رمحهم اهللا تأدبًا مع اهللا ب َأْوزِْعِني رَ  ((قال: 

)) نقول: أوزع فعل َرب َأْوزِْعِني  ((اهللا، يسمونه فعل دعاء، عندما نعرب هذه  يقولون: فعل أمر؛ ألنك ما تأمر
ل أمر واملقصود به الدعاء، لكن تأدبًا مع اهللا نقول: دعائي، ما نقول: فعل أمر يقصد به الدعاء، هو حقيقة فع

  فعل دعاء.
َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا )) بها (( َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي َأنـَْعْمَت )) ألهمني (( َأْوزِْعِني (( " 

  ". ))تـَْرَضاُه 
)) احلامل لسليمان عليه الصالة والسالم أن يقول هذا، االعرتاف بنعمة نِْعَمَتَك َوقَاَل َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر  ((

اهللا سبحانه وتعاىل وخوف الغرور بالنفس؛ ألنه  إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوفًا منه وجنوده وتعتذر هلم 
ِإنَما  ((ته مثلما قال قارون: ويفهم كالمها، هذا قد يؤدي باإلنسان إىل الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذا

فلهذا سأل اهللا يف هذا املقام الذي رمبا حيصل به الغرور للمرء،  ]78))[القصص:ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي 
  واإلنسان بشر سأل اهللا أن يلهمه شكر نعمته اليت أنعم عليه وعلى والديه، وأن يعمل صاحلاً يرضاه.
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له نعمة أن يسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يلهمه شكرها، حىت ال يلحقه الغرور ذه  وهكذا ينبغي لإلنسان إذا حصل
))  َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكرَ  ((النعمة اليت أنعم اهللا ا عليه سواٌء كانت النعمة مالية أو جسدية، معنوية أم حسّية.

  حملها من اإلعراب؟ايش أْن هذه مصدرية، 
  .... :الطالب
اليت  أن أشكر. يعين: أهلمين شكر نعمتك ول ثاين ألوزعين؛ ألن املفعول األول الياء واملفعول الثاين:مفع الشيخ:

  أنعمت ا علّي وعلى والدّي.
حَسن إليه، والنعمة كما تعرفون  ايش)) َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك  ((قوله: 

ُ
معىن النعمة؟ اإلحسان الذي ينعم به امل

  ل مطلوب، وإما جناة من مرهوب.تنقسم إىل قسمني: إما حصو 
واهللا تبارك وتعاىل دائمًا نعمه على عبده، والعبد دائٌر بني هذين الصنفني من النعمة، دائمًا حيصل له مطلوبه 

  " ملاذا قّدر ا؟ أنعمت بها عليّ وينجو من مرهوبه.وقول املفّسر: " 
  ..... :الطالب
ون صلة للموصول ال بد فيها من رابط يعود على املوصول.. ال ال. ألنه من املعروف أن اجلملة اليت تك الشيخ:

  .بد فيها من عائد يعود على املوصول
 بها)) حتتاج اجلملة أنعمت أن يكون فيه ضمري يعود على اليت، قّدرها املؤلف بقوله: " الِتي َأنـَْعْمَت َعَلي  ((هنا 

لضمري ألجل أن يكون عائدًا على موصول هذا واضح " وهل منكم أحد يناقشه يف هذا التقدير؟ يعين: تقدير ا
ا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِمما َتْشَربُوَن  ((مسّلم، هذه القاعدة النحوية  أي: منه. هذا  ]33))[املؤمنون:يَْأُكُل ِمم

ى املوصول لريبط واضح.وهذا كثري يف الكالم العريب يف القرآن والسنة وكالم الناس، أنه ال بد من عائد يعود عل
  ولكن هل لكم مناقشة مع املؤلف يف تقدير العائد على هذا الوجه؟ اجلملة الصلة مبوصوهلا.

  ..... :الطالب
  بأن الضمري املنفصل إياه وإياي وإياك، هذا ضمري منفصل، فالضمري هنا متصل بال شك. الشيخ:
  الباء ا. ....لكن  :الطالب
الباء، وكان يقول أنعمتها علّي، هذا صحيح، التقدير أنت قّدرت صحيح  هو متصل ولو مع وجودولو  الشيخ:

  لكن الِعلة ليست هي الِعلة.
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يقولون: إن العائد ما ُحيذف إذا كان جمرورًا إال إذا ُجّر املوصول حبرف مشابه للمحذوف لفظًا ومعًىن 
ا كان جمرورًا يشرتط أن يكون جمرورًا باحلرف هذا مر علينا كنا نقرأ يف النحو يف القطر، وأنه إذ عرفتم؟وتقديراً.

  ، واحداً موافقاً يف اللفظ والتقدير واملعىن.يكون موافقاً له يف اللفظ ومتعلقهالذي جر املوصول، وأنه 
املؤلف اآلن قّدر ا مع أا ليست موجودة يف القرآن: نعمتك اليت أنعمت ا، وعلى هذا فالتقدير السليم أن 

علي وعلى والدي؛ ألنه ما ميكن أن حيذف العائد ارور إال إذا كان املوصول جمرورًا حبرف اجلر  يقول: أنعمتها
  الذي ُجر به ذلك العائد.

)) فظاهر أن نعمة اهللا عليك حتتاج إىل ُشكٍر منك، لكن نعمة اهللا َعَلي  )).أما (( َوَعَلى َواِلَدي  َعَلي  وقوله: ((
  ا حتتاج إىل شكٍر منك؟على والديك ما وجه كو 

ألن نعمة اهللا على الوالدين نعمة على الولد، ال سيما يف مثل هذه اليت حصلت وهو أنه ورث من داود النبوة  
  )). َوَعَلى َواِلَدي  َعَلي  وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة اهللا على والديه هي يف احلقيقة نعمة عليه، وهلذا قال: ((

  مثىن؟إال و )) هذه مجع  ي َواِلدَ  وقوله: ((
  مثىن. :الطالب
  مثىن، مضاف ولذلك ُحذفت النون منه، وأصله: واِلدين يل، لكن ُحذفت النون من أجل اإلضافة. الشيخ:

  )) من املراد بالوالد؟ َواِلَدي  طيب ((
  ...الوالد  :الطالب
  .هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه، أو حىت اجلد ومن عال الشيخ:

ول: احلقيقة أن كلمة والد أحياناً يدخل فيها اجلد وإن عال، وأحيانًا تتعني بالوالد األب. والذي يعّني ذلك هو نق
  القرائن اللفظية أو القرائن احلالية.

األب املباشر.. ) من املراد بالوالد؟  ال يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إال الوالد فيما يعطي ولدهفمثًال: ( 
  يشمل األدىن واألعلى. ؟ىن، فاجلد ال يُلحق به.طيب الوالد يف حترمي النكاحالوالد األد

  ؟الوالد يف املرياث
   على الصحيح يشمل الطالب:
  يشمل األدىن واألعلى إن فُقد األب، املراد الذكور واإلناث.  الشيخ:

نثى مثًال األم الوالدة يف املرياث يعين: ال تعزونا على القول الصحيح أنا نريد اجلد الوالد الذي هو الذكر، حىت األ
  وإال ال؟يشمل األعلى إن فقد األدىن.
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فصارت احلقيقة أن كلمة والد تارة يراد ا األدىن، وتارة يراد ا األدىن واألعلى جمتمعني أو منفردين، وتارة يراد ا 
   األدىن واألعلى ال جمتمعني. والذي يعّني ذلك هو القرائن اللفظية أو احلالية.

   ؟.... :الطالب
  ال. كلمة والد. الشيخ:
  )) ووالدي. َواِلَدي  (( :الطالب
  هو يعّرب بوالَدي.ما نعم. ما بينهم فرق، إذا قلنا والَدي يعين: الوالد والوالدة، إذا قيل: والِدي و  الشيخ:
  والدي. :الطالب
 سليم، لكن والدينا إذا صرنا مجاعة واضح؛ ألن يعين لو عّرب اإلنسان نقول: هذا التعبري غري ....ما فيه  الشيخ:

  إذا قلت: والدينا وحننا اثنني كم يصريون الوالدين؟ أربعة، إذا صرنا ثالثة يكون ستة.. وهكذا.
. هذا ما هو صحيح، إال على سبيل يناولذلك بعض اإلخوان الذين يقرءون يف رمضان: اللهم اغفر لنا ولوالدَ 

عيال رجٍل واحد، نعم لو كنا عيال رجٍل واحد ستة نقول: والدينا؛ ألننا حنن أبونا ن ما حنالتجّوز؛ ألن والدينا 
  املسجد ألف نفر، هو والد كل واحد منا والد للثاين؟ حنن لسنا إخوة. لو صار وأمنا واحدة، لكنواحد 

السليم يف مثل هذا أن تقول: وهلذا ما تأيت والَدينا إال على سبيل التجّوز أي: والدّي كل واحٍد منا. وهلذا التعبري 
  اغفر لنا ولوالِدينا.

  خطأ. .... :الطالب
  ال. هذا هو الصواب. الشيخ:
  ؟..... :الطالب
  إال نادراً. حيجونلكن كل الذين  :الطالب
وإال كلهم كذا، لكن حنن اآلن حنللها من جهة  ....ال بأس، املهم على كل حال ما نقدر نقول: كلهم  الشيخ:

  ..ة.الصواب يف هذا إذا كنا مجاعة والِدينا؛ ألن والَدينا ما تكون إال على سبيل التجّوز.اللغة العربي
  أباه وأمه؟ :الطالب
   نعم أباه وأمه. الشيخ:
)) يعين: وأهلمين أن أعمل  َأْن َأْشُكرَ  )) معطوفة على قوله: (( َوَأْن َأْعَملَ  .(()) َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا قال: ((

  .صاحلاً ترضاه
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)) أي: أعمل عمًال صاحلاً، والعمل الصاحل ما يكون إال إذا تضمن شرطني  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا وهنا قوله: ((
  ما فيه مانع أن أسأل. نعم؟أساسني مها؟ أنا أحياناً أسأل 

  اإلخالص واملتابعة. :الطالب
يَن ُحنَـَفاَء َوَما أُِمُروا ِإال لِ  ((اإلخالص واملتابعة؛ لقوله تعاىل:  الشيخ: َه ُمْخِلِصيَن َلُه الد5))[البينة:يَـْعُبُدوا الل[  

  .العاملكل 
  ؟..... :الطالب
يَن ُحنَـَفاَء  ((ما خيالف  الشيخ: َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدلِيَـْعُبُدوا الل اإلخالص واضح يف  ]5))[البينة:َوَما أُِمُروا ِإال

ألنبياء واضح عندكم أيضاً، ويف األنبياء غري واضح عندكم ولكنه واضح ألن األنبياء وغريهم، واملتابعة يف غري ا
فهو قد ال يتبع هذه الشريعة لكن كما مر علينا أن األنبياء عليهم  أليس كذلك؟النيب يتبع شريعة توحى إليه،

أيضاً؛ ألن املتابعة من  الصالة والسالم معصومون من اإلقرار على املعاصي مطلقاً، فإذاً املتابعة موجودة يف األنبياء
  الشرع الذي أوحي إليهم.

طيب هذا العمل الصاحل: ما مجع بني أمرين اإلخالص واملتابعة، ففي فقد اإلخالص يكون الشرك، ويف فقد 
  املتابعة يكون االبتداع.

عمل من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالعمل الذي فيه شرك مردود قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: ( 
  ).  عمالً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

  حىت الرياء، الرياء نوع من الشرك، إذا عمل اإلنسان العبادة وهو مراٍء فيها فهو مع اإلمث مردوٌد عليه عمله.
هذا )، و من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد قال النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: (  كذلك أيضًا يف االبتداع
  ). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأعم من اللفظ الثاين: ( 

إال إذا قلنا: من أحدث يف ذاته وصفاته، فإذا قلنا: من أحدث يف أمرنا ما ليس منه سواًء يف نفس العمل أو يف 
ذا مل يكن وصف العمل صار موافقًا للفظ اآلخر. على كل حال العمل إذا مل يكن خالصًا فليس مقبوًال، وإ

    َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا  صوابًا يعين: على السنة فليس مقبوًال وليس بصاحل أيضًا بل هو فاسد.طيب قوله: ((
الرضا مبعىن القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله: صاحلاً. هل هلا معىن؟ ألن كل صاٍحل فهو  ]19))[النمل: تـَْرَضاهُ 

  مبّينة، أو صفة مقّيدة يعين: مبّينة أو مقّيدة؟ مرضي، فهل تكون اجلملة حينئذ صفة كاشفة
  ال. مبّني. :الطالب
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العمل الصاحل مرضي، قد يقول قائل: إن العمل قد يكون صاحلًا بظاهره أن الظاهر أنه مبّني. يعين:  الشيخ:
لُه َعَلْيِه َوَسلَم، ولكنه غري مرضٍي يف مآله أو فيما صحبه.قد يعمل اإلنسان خملصًا هللا مّتبعًا لرسول اهللا َصلى ال

َيُمنوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال  ((لكن حيصل منه إعجاٌب يف عمله، هذا اإلعجاب مينع من رضا اهللا له به 
  .]17))[احلجرات: اللُه يَُمن َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلِإليَمانِ  َتُمنوا َعَلي ِإْسالَمُكْم َبلِ 

يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمن  ((صاحلًا يف أوله ويف ايته ال يرضاه اهللا  قد يكون عمالً 
فالرجل يتصدق بالصدقة خملصًا هللا تعاىل مّتبعًا لرسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فيها،  ]264))[البقرة:َواَألَذى 

  )) صفًة مقّيدًة. تـَْرَضاهُ  على هذا التقدير يكون قوله: (( ى، وحينئذ تبطل الصدقة.لكنه يتبعها مبٍن وأذ
أي األمرين حيسن بنا أن نسلكه يف هذا وغريه، فيما إذا جاءت صفة هل األوىل أن جنعل الصفة مبّينة يعين مفّسرة 

  فقط أو أن جنعلها مقّيدة؟
  األوىل أن تكون مفّسرة. :الطالب
أن تكون مقّيدة؛ ألن بالتقييد زيادة معىن، والتفسري ما يعدو شيئًا خارجًا عما سبق، فكل صفة األوىل  الشيخ:

تأيت يف كالم يف هذا وغريه فاألصل أن تكون مقّيدة، وال ميكن أن نلجأ إىل كوا مفّسرة رد بيان األمر إال عند 
              الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن  ْعُبُدوا رَبُكمُ يَا َأيـَها الناُس ا ((الضرورة، إذا تعّذر أن تكون مقّيدة 

  . ]21))[البقرة:قـَْبِلُكْم 
دة هذه مبّينة ومفّسرة وليست مقّيدة؛ ألننا لو جعلناها مقي  ]21))[البقرة:الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم  ((
  ... معناه )) صار الِذي َخَلَقُكمْ  رَبُكمُ  ((


